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FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGETAHUAN IBU 

TENTANG MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU PADA BADUTA 

USIA 6-24 BULAN  DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS COLOMADU I 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 

Abstrak 

 

Makanan Pendamping ASI sangat penting bagi bayi setelah berusia 6 bulan, 

karena ASI tidak lagi mencukupi zat gizi yang dibutuhkan. Lebih dari 50% 

kematian bayi terkait dengan keadaan kurang gizi, 2/3 diantaranya dengan praktik 

pemberian makan pendamping yang kurang tepat pada bayi sehingga berdampak 

pada status gizi bayi tersebut. Berdasar data Dinas Kesehatan Karanganyar jumlah 

tertinggi status balita garis bawah merah sepanjang 2018 terdapat pada Puskesmas 

Colomadu I dengan jumlah 50 kasus dan terbanyak pada kelompok usia bawah 2 

tahun. Dalam hal ini pengetahuan tentang MP-ASI yang dimiliki ibu sangat 

berpengaruh terhadap status gizi anaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis faktor yang berhubungan dengan pengetahuan ibu (tingkat 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga, dan peran petugas kesehatan) tentang 

makanan pendamping ASI pada baduta usia 6-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Colomadu I Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah observasional 

dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

ibu yang memiliki baduta usia 6-24 tahun di Puskesmas Colomadu I. Jumlah 

sampel penelitian sebanyak 163 responden yang dipilih dengan menggunakan 

teknik proportional sampling. Data dikumpulkan menggunakan angket. Hasil 

analisis data berdasarkan uji Chi Square menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara tingkat pendidikan (OR=7,464; CI 95%=2,923-19,060; p=0,000), dan peran 

petugas kesehatan (OR=80,955; CI 95%=16,175-405,175; p=0,000) dengan 

pengetahuan, tetapi tidak ada hubungan antara pekerjaan (OR=0,650; CI 

95%=0,263-1,607; p=0,487) dan pendapatan keluarga (OR=2,396; CI 

95%=0,921-6,232; p=0,092) dengan pengetahuan. Kesimpulan tingkat pendidikan 

dan peran petugas kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

kemudian pekerjaan dan pendapatan keluarga bukan merupakan faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan. 

 

Kata kunci: pendidikan, pekerjaan, pendapatan, peran, pengetahuan, MP-ASI 

 

Abstract 

 

Complementary feeding is very important for baby after 6 months of age, 

because breast milk is no longer sufficient for the nutrients needed. More than 

50% of infant mortality are related to malnutrition, 2/3 of them with the practice 

of complementary feeding that is less appropriate for babies that have an impact 

on the baby's nutritional status. Based on data from the Dinas Kesehatan 

Karanganyar, the highest number of status under five years is below the red line in 
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2018 found at Puskesmas Colomadu I with a total of 50 cases and most in the age 

group under 2 years. In this case the knowledge of complementary feeding that 

owned by mother is very influential for nutritional status of her child. The purpose 

of this research is to analyze factors assosiated with mother’s knowledge 

(education level, occupation, family income, and the role of health workers) about 

complementary feeding under two years of age 6-24 months in the working area 

of the Puskesmas Colomadu I Karanganyar. This type of research is observational 

with cross sectional approach. The population in this research were all mothers 

who had under two years of age 6-24 years at the Puskesmas Colomadu I. Total 

sample 163 mother who selected using proportional sampling. Data was collected 

by means of questionnaires. The results of data analysis based on Chi Square test 

shows that there is relation between education level (OR=7,464; CI 95%=2,923-

19,060; p=0,000), and the role of health workers (OR=80,955; CI 95%=16,175-

405,175; p=0,000) with knowledge, but there is no relationship between work 

(OR=0,650; CI 95%=0,263-1,607; p=0,487) and family income (OR=2,396; CI 

95%=0,921-6,232; p=0,092) with knowledge. The conclusion of level of 

education and the role of health workers are factors that influences knowledge 

then employment and family income is not a factor that influences knowledge. 

 

Keywords: education, employment, income, role, knowledge, complementary  

feeding 

 

1. PENDAHULUAN 

Masalah gizi disamping merupakan sindroma kemiskinan yang erat kaitannya 

dengan masalah ketahanan pangan tingkat rumah tangga juga menyangkut aspek 

pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Faktor 

penyebab yang mempengaruhi status gizi balita ada dua kategori yaitu faktor 

langsung seperti keadaan infeksi, dan tingkat konsumsi serta faktor tidak langsung 

seperti pengaruh budaya, penyediaan pangan, keterjangkauan pelayanan 

kesehatan, pendapatan keluarga, higiene dan sanitasi lingkungan, tingkat 

pengetahuan ibu tentang gizi (Supariasa, 2013). 

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2013, lebih dari 

50% kematian bayi terkait dengan keadaan kurang gizi, dan dua pertiga diantara 

kematian tersebut terkait dengan praktik pemberian makan yang kurang tepat pada 

bayi, seperti pemberian MP-ASI yang terlalu cepat atau terlambat diberikan. 

Keadaan ini akan membuat daya tahan tubuh lemah, sering sakit dan gagal  

tumbuh. Penelitian di Sri Lanka menunjukkan 23% bayi menerima makanan 

pendamping ASI pada usia 4 bulan, dan hampir semua ibu-ibu sudah mulai 
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memberikan padat seperti nasi tim, biskuit, dll tanpa saran dari medis. Total dari 

410 bayi, terdapat 34% bayi diberikan makanan pendamping ASI sebelum usia 6 

bulan (Wargiana dkk, 2012).  

Kenyataannya, praktek pemberian MP-ASI dini sebelum usia 6 bulan masih 

banyak dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini akan 

berdampak terhadap kejadian infeksi yang tinggi seperti diare, infeksi saluran 

napas, alergi hingga gangguan pertumbuhan. Terlambat memberikan MP-ASI 

pada baduta itu pertanda bahwa suatu masyarakat itu miskin sehingga tidak 

mampu memberikan makanan pada anaknya dan bisa juga dampak pemberian 

MP-ASI yang terlambat diantaranya menyebabkan bayi sulit untuk menerima 

makanan pendamping, menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi yang 

dapat menyebabkan gizi buruk pada bayi karena energi dan zat-zat gizi yang 

dihasilkan ASI tidak mencukupi lagi kebutuhan bayi setelah berusia 6 bulan.  

Di Jawa Tengah, dari hasil capaian indikator makro tahun 2015, terdapat 

936 kasus balita kurang gizi, terdapat 3,3% kejadian gizi buruk, 12,4% gizi  

kurang, 78,1% gizi baik, dan 6,2% gizi lebih pada balita (Dinas Kesehatan Jawa 

Tengah, 2015) Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam 

Jawa Tengah yang memiliki 17 kecamatan. Pada tahun 2016 di Karangayar status 

balita garis merah sebanyak 413 (0,8%). Salah satu bentuk kekurangan gizi pada 

balita yakni bawah garis merah (BGM), yaitu letak titik berat badan anak yang 

berada dibawah garis merah dalam grafik Kartu Menuju Sehat (KMS).  

Berdasar data Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar pada bulan 

Oktober 2018, jumlah balita yang  berada dalam status balita bawah garis merah 

sebanyak 265. Dari 21 Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten 

Karanganyar, jumlah tertinggi status balita garis bawah merah terdapat pada 

Puskesmas Colomadu I dengan jumlah 50 balita yang berada dalam bawah garis 

merah. Kejadian BGM berhubungan dengan kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan ibu tentang pengasuhan anak, salah satunya adalah tentang praktik 

pemberian makan tambahan pada anak. Tingkat pengetahuan dapat mengarahkan 

perilaku seseorang sehingga tingkat pengetahuan gizi ibu yang baik akan dapat 

mengarahkan ibu dalam memberikan makanan kepada anaknya (Deba, 2007). 
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Banyak faktor yang berhubungan dengan pengetahuan ibu tentang MP-ASI. 

Faktor-faktor tersebut meliputi umur, pendidikan, sikap, pengalaman, pekerjaan 

ibu, informasi (iklan MP-ASI, petugas kesehatan, keluarga dll) budaya, 

lingkungan dan sosial ekonomi. Pengetahuan ibu yang masih kurang terhadap 

manfaat pemberian ASI eksklusif sangat erat kaitannya dengan pemberian MP-

ASI. Keadaan kurang gizi pada bayi dan anak disebabkan karena kebiasaan 

pemberian MP-ASI yang tidak tepat oleh ibu. Bayi yang mendapat MP-ASI 

kurang dari 6 bulan akan mengalami risiko gizi kurang 5 kali lebih besar 

dibandingkan bayi yang mendapatkan MP-ASI pada umur diatas 6 bulan. Dalam 

menanggulangi dan mencegah kurang gizi pada balita, maka ibu harus mengetahui 

dengan benar faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita salah satunya 

adalah tentang MP-ASI, sehingga pengetahuan ibu bisa meningkat (Suhardjo, 

2009). Hasil penelitian yang dilakukan (Kusumasari dan Zulaekha, 2012) 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan ibu mengenai MP-ASI 

berdampak semakin baik status gizi balita, hal ini disebabkan karena tingkat 

pengetahuan melandasi perilaku seseorang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan 

ibu mengenai MP-ASI akan semakin baik perilaku ibu dalam menyajikan 

makanan untuk anaknya meliputi kapan waktu yang tepat dalam memberikan MP-

ASI, jenis MP-ASI, dan pola pemberian MP-ASI. 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan di wilayah kerja Puskesmas 

Colomadu I pada 30 ibu yang memiliki bayi usia 6-24 bulan menunjukkan 

sebagian besar ibu memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 22 ibu 

(73,3%), dan 25 (83,3%) ibu memiliki pendapatan keluarga yang tergolong tinggi. 

Pekerjaan ibu yaitu kebanyakan tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah 

tangga sebanyak 20 ibu (66,6%), kemudian 18 ibu (60%) diantaranya memiliki 

pengetahuan yang kurang baik terhadap MP-ASI. Kebanyakan ibu tersebut hanya 

mengetahui MP-ASI secara garis besar saja, tidak memahami secara detail tentang 

MP-ASI, hal ini disebabkan kurangnya minat dan antusias ibu dalam 

mendengarkan informasi mengenai MP-ASI yang telah diberikan petugas 

kesehatan, ada juga ibu yang jarang mengikuti penyuluhan yang diberikan petugas 

kesehatan karena sibuk kerja atau sedang terburu-buru. Tenaga kesehatan dari 
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Puskesmas selalu rutin dalam memberikan edukasi dan informasi tentang ASI dan 

makanan pendamping ASI baik lewat Posyandu maupun di Puskesmas.  

Berdasarkan uraian diatas pengetahuan tentang makanan pendamping ASI 

penting di miliki oleh ibu, karena kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan 

masalah gizi pada bayi, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai faktor 

apa saja yang berhubungan dengan pengetahuan ibu tentang MP-ASI di wilayah 

kerja Puskesmas Colomadu I. Dimana variabel bebas yang digunakan adalah 

tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga, dan peran petugas kesehatan. 

Penelitian dilakukan untuk mencari tahu adanya hubungan antara tingkat 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga, dan peran petugas kesehatan dengan 

pengetahuan ibu tentang MP-ASI di wilayah kerja Puskesmas Colomadu I. 

 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Penelitian ini dilakukan untuk mencari hubungan antara variabel bebas 

yaitu tingkat pendidikan, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, dan peran petugas 

kesehatan, dengan variabel terikatnya pengetahuan ibu tentang MP-ASI pada 

baduta usia 6-24 bulan yang masing-masing datanya dikumpulkan dalam satu 

waktu yang sama. Penelitian ini dilakukan di posyandu wilayah kerja Puskesmas 

Colomadu I pada bulan Maret 2019. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu 

yang memiliki baduta usia 6-24 bulan di posyandu wilayah Puskesmas Colomadu 

I yang berjumlah 816 responden. Besar sampel minimal diperoleh hasil 163 

responden. Penelitian ini menggunakan teknik proportional sampling. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pekerjaan ibu, pendapatan 

keluarga, dan peran petugas kesehatan yang diukur dengan menggunakan 

kuesioner dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang 

MP-ASI yang diukur dengan menggunakan kuesioner. Analisis data 

menggunakan software analisis statistik yang meliputi analisis yang dilakukan 

pada setiap variabel bebas dan variabel terikat yang menghasilkan distribusi 

frekuensi dan persentase setiap variabel. Uji statistik yang digunakan yaitu Uji 

Chi Square. Apabila terdapat hasil E < 5 maka menggunakan Fisher Exact. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Univariat 

Hasil distribusi karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden n % 

Usia 

<20   6   3,7 

21-30 98 60,1 

31-40 56 34,4 

41-50   3   1,8 

Mean 29,06  

Std. Deviation 5,342  

Min-Max 16-43  

Pendidikan Terakhir   

Tamat SD   5   3,0 

SMP 26 16,0 

SMA/SMK 95 58,3 

D1-D3 11   6,7 

D4/S1 26 16,0 

Pekerjaan   

Tidak Bekerja/IRT 115 70,6 

PNS/TNI/Polri/BUMN     3   1,8 

Peg. Swasta  19 11,7 

Wiraswasta  14   8,6 

Buruh    8   4,9 

Lainnya    4   2,5 

Pendapatan Keluarga   

< Rp 1.500.000   32 19,6 

≥ Rp 1.500.000 131 80,4 

Jumlah Anak Saat Ini   

  1   62 38,0 

  2   76 46,6 

  3   17 10,4 

  4     5   3,1 

  5     3   1,8 

Jumlah   163    100 

Berdasarkan tabel 1, responden pada penelitian ini adalah ibu yang memiliki 

bayi usia 6-24 bulan sebanyak 163 orang. Distribusi frekuensi karakteristik 

responden berdasarkan usia diperoleh bahwa rata-rata usia responden yaitu 29,06 

tahun dengan standar deviasi 5,342. Kelompok usia yang paling banyak yaitu 

kelompok usia 21-30 tahun dengan jumlah 98 orang (60,1%). Karakteristik 
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responden berdasarkan tingkat pendidikan, dari 163 orang rata-rata responden 

merupakan tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 95 orang (58,3%). 

Karakteristik pekerjaan responden paling banyak adalah tidak bekerja atau Ibu 

Rumah Tangga (IRT) sebanyak 115 orang (70,6%). diketahui bahwa sebagian 

besar responden memiliki penghasilan keluarga lebih dari Rp 1.500.000,00 per 

bulan sebanyak 131 orang (80,4%). Frekuensi jumlah anak yang dimiliki 

responden saat ini sebagian besar responden memiliki jumlah anak yaitu 2 anak 

sebanyak 76 orang sebesar (46,6%).  

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Karakteristik Baduta 

Karakteristik Baduta n % 

Jenis Kelamin   

Perempuan 83 50,9 

Laki-Laki 80 49,1 

Usia   

6-12   Bulan 83 50,9 

13-18 Bulan 42 25,8 

19-24 Bulan 38 23,3 

 

Status Gizi Baduta 

  

Gizi Buruk     2   1,2 

Gizi Kurang   16   9,8 

Gizi Baik 143 87,8 

Gizi Lebih    2   1,2 

Jumlah 163  100 

Berdasarkan tabel 2, distribusi karakteristik baduta responden berdasarkan 

usia, rata-rata baduta berusia 6-12 bulan dengan jumlah 83 baduta sebesar 

(50,9%), kemudian untuk karakteristik jenis kelamin, baduta paling banyak 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 83 baduta sebesar (50,9%) sedangkan 

untuk laki-laki sebanyak 80 sebesar (49,1%) serta untuk kategori status gizi rata-

rata baduta memiliki status gizi baik sebanyak 143 baduta (87,7%) dan ada pula 

baduta yang memiliki status gizi buruk sebanyak 2 baduta (1,2%). 

3.2 Analisis Bivariat 

Hasil pengujian hipotesis hubungan antara masing-masing variabel tingkat 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga dan peran petugas kesehatan dengan 

pengetahuan ibu tentang MP-ASI ditampilkan pada tabel 3. 
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Tabel 3. Hubungan Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan Keluarga, dan 

Peran Petugas Kesehatan dengan Pengetahuan Ibu tentang MP-ASI 

Variabel 

Pengetahuan 
 

Total P 

value 

 

Kurang Baik Baik 
Koef 

Phi 

N % N % N %  

Tingkat 

Pendidikan 

  

 

 

  

  

Rendah 13 40,6   19 59,4  32 100 0,000 0,361 

Tinggi 11 8,4 120 91,6 131 100   

Pekerjaan         

Tidak Bekerja 15 13,0 100 87,0 115 100 0,487  

Bekerja   9 18,8   39 81,2   48 100   

Pendapatan 

Keluarga 
       

 

Rendah  8 25,0   24 75,0  32 100 0,092  

Tinggi 16 12,2 115 87,8 131 100   

Peran Petugas 

Kesehatan 
        

Tidak 

Mendukung 
13 86,7    2 13,3  15 100 0,000 0,646 

Mendukung 11   7,4 137 92,6 148 100   

Berdasarakan tabel 3, menunjukkan bahwa paling tinggi responden 

memiliki pendidikan terakhir yang tinggi dengan pengetahuan baik sejumlah 120 

responden (91,6%), responden yang tidak bekerja dengan pengetahuan yang baik 

sejumlah 100 responden (87,0%), responden yang memiliki pendapatan tinggi 

dengan pengetahuan baik sejumlah 115 responden (87,8%) serta peran petugas 

kesehatan yang mendukung dengan pengetahuan responden yang baik sejumlah 

137 responden (92,6%). Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan uji Chi 

Square didapatkan nilai p-value = 0,000 < 0,05 dan koefisien phi = 0,361 yang 

artinya ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan dan antara 

tingkat pendidikan dengan pengetahuan memiliki keeratan hubungan yang lemah.  

Kemudian berdasarkan hasil uji dengan menggunakan uji Fisher Exact 

didapatkan nilai p-value = 0,487 ≥ 0,05 untuk kategori pekerjaan dan p-value = 

0,092 ≥ 0,05 untuk kategori pendapatan keluarga yang artinya tidak ada hubungan 

antara pekerjaan dengan pengetahuan dan tidak ada hubungan antara pendapatan 
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keluarga dengan pengetahuan. Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan uji 

Fisher Exact didapatkan nilai p-value = 0,000 < 0,05 dan koefisien phi = 0,646 

untuk kategori peran petugas kesehatan yang dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara peran petugas kesehatan dengan pengetahuan dan antara peran 

petugas kesehatan dengan pengetahuan memiliki keeratan hubungan yang kuat. 

3.2.1 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pengetahuan Ibu tentang MP-ASI di 

Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu I 

Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi misalnya hal-hal yang 

menunjang kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. 

Selain itu pendidikan merupakan faktor utama yang berperan dalam menambah 

informasi dan pengetahuan seseorang dan pada umumnya semakin tinggi 

pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi (Notoadmodjo, 2003). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tingkat pendidikan 

rendah pada responden yang memiliki pengetahuan baik sebesar 19 orang (59,4%) 

sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi yang memiliki pengetahuan baik 

sebesar 120 orang (91,6%) dengan nilai uji Chi Square menunjukkan p-

value=0,000 yang berarti adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan 

pengetahuan.Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang akan mempengaruhi 

tingkat penguasaan terhadap materi yang harus dikuasai sesuai dengan tujuan dan 

sasaran (Gumiarti, 2002). Menurut Notoatmodjo (2010) pendidikan akan 

mempengaruhi kognitif seseorang dalam peningkatan pengetahuan. Ibu dengan 

tingkat pendidikan yang semakin tinggi diyakini akan mengalami peningkatan 

pengetahuan karena informasi yang diperolehnya baik dalam bidang pendidikan 

formal maupun non-formal, dan dengan pendidikan yang tinggi pula, ibu akan 

cenderung untuk mencari informasi baik dari orang lain maupun dari media 

massa. Sementara itu, dalam penelitian ini tingkat pendidikan yang kurang akan 

menghambat sikap ibu dalam mencari dan memahami informasi maupun tindakan 

atau respon ibu terhadap informasi yang didapatnya sehingga bisa dikarenakan ibu 

sulit memahami dan sulit menerima informasi tentang MP-ASI yang telah 

diberikan.  
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3.2.2 Hubungan Pekerjaan dengan Pengetahuan Ibu tentang MP-ASI di Wilayah 

Kerja Puskesmas Colomadu I 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa responden yang tidak 

bekerja dan memiliki pengetahuan baik sebesar 100 orang (87,0%) sedangkan 

pada responden yang bekerja dan memiliki pengetahuan baik sebesar 39 orang 

(81,2%) dengan nilai uji Fisher Exact menunjukkan p-value=0,487 yang berarti 

bahwa tidak adanya hubungan antara pekerjaan dengan pengetahuan. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ibu yang sibuk bekerja juga tidak 

pernah menghadiri penyuluhan kesehatan yang telah diberikan oleh petugas 

kesehatan sehingga selalu melewatkan kesempatan untuk menghadiri penyuluhan 

kesehatan yang diberikan. Ibu yang sibuk bekerja biasanya menitipkan anaknya 

pada orang tua mereka dan orang tuanya pula yang mengurus dan mengantar 

cucunya ke posyandu sehingga yang paham akan informasi tentang MP-ASI 

malah orang tua dari ibu si anak tersebut. Disisi lain, Ibu yang tidak bekerja 

mempunyai banyak waktu untuk memperhatikan pola makan anaknya, serta lebih 

rutin datang keposyandu dari pada ibu yang bekerja sehingga ibu yang tidak 

bekerja mendapat banyak kesempatan mendapat informasi dari tenaga kesehatan 

saat ada penyuluhan di posyandu. 

3.2.3 Hubungan Pendapatan Keluarga dengan Pengetahuan Ibu tentang MP-ASI 

di Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu I 

Status ekonomi seseorang mempengaruhi tingkat pengetahuan karena seseorang 

yang memiliki status ekonomi dibawah rata-rata maka seseorang tersebut akan 

sulit untuk memenuhi fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan. 

Keluarga dengan status ekonomi tinggi  akan lebih mudah mencukupi kebutuhan 

primer dan sekunder dibandingkan dengan kelurga status ekonomi rendah 

(Budiman dan Riyanto, 2013). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendapatan 

rendah dengan pengetahuan baik sejumlah 24 orang (75,0%) dan pendapatan 

tinggi dengan pengetahuan baik sejumlah 115 orang (87,8%). Nilai uji Fisher 

Exact menunjukkan p-value=0,092 yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara 

pendapatan keluarga dengan pengetahuan tentang MP-ASI. Responden dengan 
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tingkat pendapatan keluarga yang tinggi maupun rendah yang memiliki 

pengetahuan yang sudah baik, mereka paham materi tentang MP-ASI sejak awal 

karena mereka mendapat informasi dari orang tua mereka maupun lingkungan 

atau hasil dari pengalaman anak sebelumnya sehingga tidak perlu lagi untuk 

mengeluarkan pendapatan untuk mengakses informasi tentang MP-ASI lagi dan 

terlebih lagi, sebagian ibu sudah pernah mendapatkan informasi tentang MP-ASI 

dari petugas kesehatan yang dilakukan di posyandu. 

3.2.4 Hubungan Peran Petugas Kesehatan dengan Pengetahuan Ibu tentang MP-

ASI di Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu I 

Informasi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang jika sering mendapatkan 

informasi tentang suatu pembelajaran maka akan menambah pengetahuan dan 

wawasannya, sedangkan seseorang yang tidak sering menerima informasi tidak 

akan menambah pengetahuan dan wawasannya (Budiman dan Riyanto, 2013).  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa peran 

petugas kesehatan yang tidak mendukung terhadap ibu dengan pengetahuan baik 

sejumlah 2 orang (13,3%), dan peran petugas kesehatan yang mendukung 

terhadap ibu dengan pengetahuan baik sejumlah 137 orang (92,6%). Berdasarkan 

uji statistik Fisher Exact didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara peran petugas kesehatan dengan 

pengetahuan ibu. Pengetahuan seseorang akan bertambah jika ia banyak 

menerima informasi, berdasarkan penelitian ini bahwa pengetahuan responden 

bertambah baik salah satunya dipengaruhi oleh pemberian informasi tentang MP-

ASI oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatan Puskesmas Colomadu I rutin 

setiap 3 bulan sekali memberikan penyuluhan kesehatan tentang MP-ASI di 

posyandu binaan (dalam kelas balita) Puskesmas Colomadu I dan petugas dibantu 

dengan kader-kader yang bertugas di posyandu tersebut. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 163 ibu yang memiliki 

baduta usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Colomadu I, dapat 
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disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan 

pengetahuan ibu tentang MP-ASI, didapatkan hasil p-value sebesar 0,000 < 0,05 

dan memiliki keeratan hubungan yang lemah (phi=0,361). Tidak terdapat 

hubungan antara pekerjaan dengan pengetahuan ibu tentang MP-ASI, didapatkan 

hasil p-value sebesar 0,487 ≥ 0,05. Kemudian tidak terdapat hubungan antara 

pendapatan keluarga dengan pengetahuan ibu tentang MP-ASI, didapatkan hasil 

p-value sebesar 0,092 ≥ 0,05, dan yang terakhir terdapat hubungan antara peran 

petugas kesehatan dengan pengetahuan ibu tentang MP-ASI, didapatkan hasil p-

value sebesar 0,000 < 0,05 dan memiliki keeratan hubungan yang kuat 

(phi=0,646).  

4.2 Saran 

Petugas kesehatan perlu mengembangkan strategi agar masyarakat (ibu) 

mau mengikuti penyuluhan yang telah diselenggarakan di posyandu hingga selesai 

penyuluhan atau petugas kesehatan perlu mengganti strategi yang tepat agar ibu 

mau mendengarkan penyuluhan yang diberikan oleh petugas kesehatan, misalnya 

dengan konsultasi person to person. 

 Diharapkan agar ibu, rutin dan aktif untuk mengikuti program KIE yang 

diberikan oleh petugas kesehatan di posyandu, serta disarankan agar ibu dapat 

mencari informasi seputar MP-ASI melalui media masa, elektronik, maupun 

cetak, agar dapat menambah pengetahuan ibu tentang MP-ASI. 
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